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ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROV MUSIKAL 2022
Skicka anmälan till: Lunds dans- och musikalgymnasium, Kiliansgatan 13, 223 50 Lund eller till info@dansomusikal.se
Om du söker till både dans- och musikalutbildningar, måste du fylla i en anmälan till dans OCH en anmälan till musikal.

Personuppgifter
Tilltalsnamn

Efternamn

Personnummer
Gatuadress
Postnr & ort
Plats för foto
Så vi lättare
kommer ihåg
dig bland alla
sökande

Telefon
E-post (vårdnadshavare)
E-post (sökande elev)
Hemkommun
Nuvarande skola
Jag avser att flytta hemifrån/till Lund om jag blir antagen:

JA

NEJ

Anmälan avser antagningsprov till utbildning/utbildningar:
 Spetsutbildning Musikal

Med dansprofilering

 Estetisk Musik (musikal)

Teoretisk fördjupning

Musikteater fördjupning

Om du söker flera
musikalutbildningar,
måste du ange vilken
du väljer i 1.a hand!
(Skriv 1 och 2 i rutorna)

OBS: Om du kryssar i Estetisk Musik måste du även ange vilken programfördjupning du helst vill ha.

Sångerfarenheter

OBS: Du behöver inte ha erfarenhet i alla genrer för att kunna söka
och ha chans att komma in på skolan!

Har du tagit sånglektioner?
Ja
Nej
Om ja, ange antal lektioner, hur länge och sångpedagog.

Ja
Nej
Har du sjungit i kör?
Om ja, ange hur länge, vilken kör, körledare och vilken stämma du sjöng i.

Spelar du något instrument?

Ja

Om ja, ange vilket/vilka och hur länge du har spelat.

Nej
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Teatererfarenheter

Har du tränat någon form av teater?

OBS: Du behöver inte ha erfarenhet i alla genrer för att kunna söka
och ha chans att komma in på skolan!

Ja

Nej

Om ja, nämn i vilka former, hur länge och för vilken/vilka lärare.

Danserfarenheter

OBS: Du behöver inte ha erfarenhet i alla genrer för att kunna söka
och ha chans att komma in på skolan!

Har du någon erfarenhet i dans?
Ja
Nej
Om ja, ange vilka stilar och ungefär hur länge du har dansat?

Övriga färdigheter
Har du några andra färdigheter? T ex. akrobatik, fäktning etc.

Erfarenheter av produktion

OBS: Du behöver inte ha erfarenhet i alla genrer för att kunna söka
och ha chans att komma in på skolan!

Har du deltagit i några framträdande för publik? Musikaler, dansföreställningar, teaterföreställningar, konserter etc.
Ja
Nej
Om ja, i vilka sammanhang.
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Personliga upplysningar
Det är viktigt att vi får information om du har egenskaper som gör det svårare för dig att genomföra ett
antagningsprov! Exempelvis att läsa in en teatertext eller att memorera en sångtext.
Kontakta oss gärna i god tid före antagningsprovet om du har funderingar kring eventuella funktionshinder.

Har du läs- och skrivsvårigheter?

Har du astma/allergi?

Har du några kroniska besvär eller funktionshinder?

Har du, eller har du haft, några fysiska problem med nacke, rygg, knän etc.?

Något annat som vi bör känna till?

Varför söker du till vår skola och våra utbildningar?

Hur har du hört talas om Lunds dans- och musikalgymnasium?
En kompis/släkting

Gymnasieguiden

Gymnasiemässa

Din SYV

Gymnasium.se

Facebook

Instagram

Vad har du för planer efter gymnasiet?

Den sökandes underskrift

Målsmans underskrift

Annat: __________________

